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Sinval - Literatura 

 
Texto para as questões 01 a 05. 
 

Era um facão verdadeiro, sim senhor, movera-se como um raio cortando palmas de quipá. E estivera a 
pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na bainha rota, era um troco inútil, mas tinha 
sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou-o assim, 
caído, as pernas abertas, os bugalhos apavorados, um fio de sangue empastando-lhe os cabelos, formando um 

riacho entre os seixos da vereda. Muito bem! Ia arrastá-lo para dentro da catinga, entregá-lo aos urubus. E não 

sentiria remorso. Dormiria com a mulher, sossegado, na cama de varas. Depois gritaria aos meninos, que 
precisavam criação. Era um homem, evidentemente.  

Aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem. Besteira pensar que ia 
ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava 
e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os 
pobres! Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. Guardava a sua forca. 

Vacilou e cocou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins, havia um horror de bichinhos assim fracos e 
ruins.  

Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, 
perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro.  

- Governo é governo.  
Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo.  

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Ed. Record – Rio de Janeiro. 

 
01. Comente o motivo para Fabiano não sentir remorso se matasse o soldado.  

 
02. Identifique o momento do texto revelador da visão fatalista e humilde de Fabiano, considerando inútil 

matar o soldado.  
 
03. A crítica observada no segundo parágrafo refere-se exclusivamente ao comportamento do soldado? 

Justifique.  
 
04. Identifique a voz predominante do texto. 
 
05. Destaque do texto as passagens que evidenciam o uso do discurso indireto livre. 
 

06. Não é tema recorrente em A Moratória, de Jorge Andrade o(a) 
a)  patriarcalismo. 
b)  nostalgia de um mundo extinto. 
c)  preocupação com as aparências. 

d)  valorização da sociedade industrial. 
e)  condição de inferioridade da mulher. 

 

07. A ação de A Moratória situa-se em um momento histórico importante. Na peça, as profundas 
transformações por que passa a sociedade brasileira são representadas pelo(a) 
a)  isolamento de Joaquim e pelo alcoolismo de Marcelo. 
b)  demissão de Marcelo do frigorífico e pela alienação de Helena. 
c)  proposta de casamento de Olímpio e pelo apego de Lucília à família. 
d)  trabalho de Lucília e pela ida da família de Joaquim para a cidade. 

08. Tendo em vista a composição das personagens, o autor de A Moratória fornece a seguinte orientação: 

“(Olímpio e Lucília saem, abraçados, pela porta em arco. Ao mesmo tempo, Marcelo aparece à porta de seu 
quarto no Primeiro Plano e Helena, com uma bandeja de xícaras, à porta da cozinha no Segundo Plano. 
Helena volta-se e sai novamente. Marcelo encosta-se ao batente da porta, completamente atordoado.)”  

ANDRADE, Jorge. A moratória. Rio de Janeiro: Agir, 2003. p. 116. 

 

Nessa orientação, o autor indica um traço psicológico que, ao longo da peça, caracteriza uma das 
personagens. O trecho em que isso se verifica é 

a)  “Marcelo encosta-se ao batente da porta, completamente atordoado.” 
b)  “Ao mesmo tempo, Marcelo aparece à porta de seu quarto no Primeiro Plano e Helena, com uma 

bandeja de xícaras, à porta da cozinha no Segundo Plano.” 
c)  “Helena volta-se e sai novamente.” 
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d)  “Olímpio e Lucília saem, abraçados, pela porta em arco.” 

 
09. Sobre as personagens de A Moratória, peça de Jorge Andrade que narra as transformações ocorridas na 

vida de uma família depois da perda de sua fazenda, é correto afirmar: 
a)  Joaquim é o chefe da família, que, depois de perder a fazenda, procura adaptar-se a um novo emprego 

na cidade e tenta convencer seus filhos de que não vale a pena lutar para recuperar a fazenda. 
b)  Lucília, filha de Joaquim, é a moça forte que, depois da perda da fazenda, sustenta a casa com 

pequenos trabalhos de costura; ao passo que Marcelo, seu irmão, não consegue se adaptar à nova 
situação e encontra refúgio na bebida. 

c)  Olímpio, noivo de Lucília, rompe o noivado depois da perda da fazenda, demonstrando que o que o 
motivava não era o amor, mas o interesse financeiro. 

d)  Sempre unidos e em perfeita harmonia, Joaquim e Marcelo, depois da perda da fazenda, montam um 
pequeno negócio na cidade, por meio do qual pretendem sustentar a família. 

e)  Marcelo, filho de Joaquim, é o rapaz que, depois da perda da fazenda, consegue um emprego na 
cidade e garante o sustento da família, enquanto Lucília, sua irmã, não consegue se adaptar à nova 
situação e vive deprimida, presa a um passado que não existe mais. 

 
10. De autoria de Jorge de Andrade, A moratória é considerada uma das grandes peças da dramaturgia 

brasileira. O contexto representado é a 
a)  falta de moral das classes dominantes 
b)  crise cafeeira do final dos anos 20 
c)  perseguição aos judeus do interior do Paraná 
d)  queda da bolsa em 1929 

e)  imigração italiana  
 


